
2022-2023 ADMISSION DEADLINES (according to HS/24.03.2022 and HS/14.04.2022) 

CALENDARUL ADMITERII 2022-2023 (cf. HS/24.03.2022 și HS/14.04.2022) 

 

EU/EEA/CH candidates (and Romanian citizens who studied abroad) who own the Study recognition certificate issued by CNRED 
(Atestat / Adeverință) must upload their files according to the admission deadlines of each chosen Faculty.  

Candidații din state UE/SEE/CE (și cetățenii români cu studiile efectuate în străinătate) care dețin Atestatul / Adeverința de recunoaștere a 
studiilor emisă de către CNRED trebuie să-și încarce dosarele în funcție de calendarul de admitere propriu al fiecărei facultăți de interes. 

 

 JULY SESSION FOR BACHELOR AND MASTER STUDIES 
SESIUNEA IULIE PENTRU STUDII DE LICENȚĂ ȘI MASTERAT 

 
 EU/EEA/CH candidates (and Romanian citizens who studied abroad) applying for the Study recognition certificate 

(Atestat / Adeverință) 
Candidați din state UE/SEE/CE (și cetățeni români cu studiile efectuate în străinătate) care aplică în vederea obținerii Atestatului / 
Adeverinței de recunoaștere a studiilor 
 

 Non-EU candidates applying for the Acceptance Letter 
Candidați din state non-UE care aplică în vederea obținerii Scrisorii de acceptare la studii 
 

File submission period: 9th of May – 22nd of June at 1200 – upload your files at https://admitere.univ-ovidius.ro/  

Perioada de depunere a dosarelor: 9 mai-22 iunie la ora 1200 – încarcă dosarul la https://admitere.univ-ovidius.ro/  

*Candidates have the obligation to keep themselves informed regarding the admission process by accessing the website of the 
University / of the chosen Faculty on a daily basis. 

*Candidații au obligația de a se informa zilnic în ceea ce privește desfășurarea concursului de admitere pe paginile web ale universității / 
facultăților. 

https://admitere.univ-ovidius.ro/
https://admitere.univ-ovidius.ro/


 

 SEPTEMBER SESSION FOR BACHELOR AND MASTER STUDIES  
SESIUNEA SEPTEMBRIE PENTRU STUDII DE LICENȚĂ ȘI MASTERAT 

 
 

 EU/EEA/CH candidates (and Romanian citizens who studied abroad) applying for the Study recognition certificate 
(Atestat / Adeverință) 
Candidați din state UE/SEE/CE (și cetățeni români cu studiile efectuate în străinătate) care aplică în vederea obținerii Atestatului / 
Adeverinței de recunoaștere a studiilor 
 

 Non-EU candidates applying for the Acceptance Letter 
Candidați din state non-UE care aplică în vederea obținerii Scrisorii de acceptare la studii 
 

File submission period: 27th of June – 2nd of September at 1200 – upload your files at https://admitere.univ-ovidius.ro/ 

Perioada de depunere a dosarelor: 27 iunie – 02 septembrie la ora 1200 – încarcă dosarul la https://admitere.univ-ovidius.ro/  

 

 

*Candidates have the obligation to keep themselves informed regarding the admission process by accessing the website of the 
University / of the chosen Faculty on a daily basis. 

*Candidații au obligația de a se informa zilnic în ceea ce privește desfășurarea concursului de admitere pe paginile web ale universității / 
facultăților. 

  

https://admitere.univ-ovidius.ro/
https://admitere.univ-ovidius.ro/


 

 ROMANIAN LANGUAGE PREPARATORY YEAR 
ANUL PREGĂTITOR DE LIMBA ROMÂNĂ 

 
 

 EU/EEA/CH candidates (and Romanian citizens who studied abroad) applying for the Study recognition certificate 
(Atestat / Adeverință) 
Candidați din state UE/SEE/CE (și cetățeni români cu studiile efectuate în străinătate) care aplică în vederea obținerii Atestatului / 
Adeverinței de recunoaștere a studiilor 
 
 

 Non-EU candidates applying for the Acceptance Letter 
Candidați din state non-UE care aplică în vederea obținerii Scrisorii de acceptare la studii 
 
 

File submission period: 9th of May – 21st of September at 1200 – upload your files at https://admitere.univ-ovidius.ro/ 

Perioada de depunere a dosarelor: 9 mai – 21 septembrie la ora 1200 – încarcă dosarul la https://admitere.univ-ovidius.ro/  

 
 

*Candidates have the obligation to keep themselves informed regarding the admission process by accessing the website of the University / of 
the chosen Faculty on a daily basis. 

*Candidații au obligația de a se informa zilnic în ceea ce privește desfășurarea concursului de admitere pe paginile web ale universității / 
facultăților. 

  

https://admitere.univ-ovidius.ro/
https://admitere.univ-ovidius.ro/


 DOCTORAL STUDIES 
STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT 

 
 

 EU/EEA/CH candidates (and Romanian citizens who studied abroad) applying for the Study recognition certificate 
(Atestat / Adeverință) 
Candidați din state UE/SEE/CE (și cetățeni români cu studiile efectuate în străinătate) care aplică în vederea obținerii Atestatului / 
Adeverinței de recunoaștere a studiilor 
 
 

 Non-EU candidates applying for the Acceptance Letter 
Candidați din state non-UE care aplică în vederea obținerii Scrisorii de acceptare la studii 
 
 

File submission period: 9th of May – 1st of July at 1200 – upload your files at https://admitere.univ-ovidius.ro/ 

Perioada de depunere a dosarelor: 9 mai – 01 iulie la ora 1200 – încarcă dosarul la https://admitere.univ-ovidius.ro/  

 
 

*Candidates have the obligation to keep themselves informed regarding the admission process by accessing the website of the University / of 
the chosen Faculty on a daily basis. 

*Candidații au obligația de a se informa zilnic în ceea ce privește desfășurarea concursului de admitere pe paginile web ale universității / 
facultăților. 

  

https://admitere.univ-ovidius.ro/
https://admitere.univ-ovidius.ro/


 RESIDENCY STUDIES 
STUDII DE REZIDENȚIAT 

 
 
 

 Non-EU candidates applying for the Acceptance Letter 
Candidați din state non-UE care aplică în vederea obținerii Scrisorii de acceptare la studii 
 
 

File submission period: 9th of May – 22nd of September at 1600 – upload your files at https://admitere.univ-ovidius.ro/ 

Perioada de depunere a dosarelor: 9 mai – 22 septembrie la ora 1600 – încarcă dosarul la https://admitere.univ-ovidius.ro/  

 
 

*Candidates have the obligation to keep themselves informed regarding the admission process by accessing the website of the University / of 
the chosen Faculty on a daily basis. 

*Candidații au obligația de a se informa zilnic în ceea ce privește desfășurarea concursului de admitere pe paginile web ale universității / 
facultăților. 

 

 

 

https://admitere.univ-ovidius.ro/
https://admitere.univ-ovidius.ro/

